
        

 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 

eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer. 

                                                                    Mateus 27:11-31. 

 “A vida é feita de escolhas. Cada um tem de tomar sua decisão”. 

 Carly Fiorina - Presidente de HP, eleita a mulher mais poderosa do mundo econômico nos EUA 
pelo sexto ano consecutivo. 
 

 Sem dúvida que o texto trata do Maior Julgamento da História da Humanidade. 

 A cena era composta por personagens distintos: 

 Pilatos, a multidão, os líderes religiosos, Barrabás e Jesus. 

 Pilatos é uma figura reconhecida somente por ocasião do julgamento de Jesus. 

 Ele era procurador do governo romano em Israel, e exercia controle sobre a província de 

Jerusalém, estando encarregado do exército de ocupação: 120 de cavalaria, 4 ou 5 coorte com 

2.500 a 5.000 homens de infantaria. 

 Tinha amplos poderes de vida e morte, e podia reverter sentenças capitais decretadas pelo 

Sinédrio. 

 Até os historiadores pagãos mencionam Pilatos em sua conexão com sua autorização para a morte 

de Jesus. 

 Historiadores 

 Os lideres religiosos – a acusação de blasfêmia feita pelo Sinédrio seria insignificante para 

Pilatos, não justificando um julgamento de tal grandeza. Assim, eles acusaram Jesus de rebelião 

por sustentar ser um rei. 

 O sentido de reinado de Jesus era espiritual, enquanto os lideres religiosos deram 

conotação política a isso. 

 A multidão – a mesma que testemunhou muitos dos milagres efetuados por Jesus. 

 Barrabás - era um bandido conhecido. João 18:40. Preso por fazer terrorismo político homicida. 

Marcos 15:7. 

 Diante disso, cada um fez a sua escolha: 

 Pilatos escolheu lavar as mãos. A multidão escolhe Barrabás, um homicida. 

 Os lideres religiosos escolheram pedir a condenação de Jesus. 

 Jesus escolheu nos amar e por nossos pecados morrer na cruz. 

 

Escolhas 

 

                                PR Celso Martinez 

                     De 30 de abril a 5 de maio 

                  Culto do dia  22/04/18 (noite ) 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


 Há coisas que nos são impostas. Há outras que podemos escolher. 
 Um ex-presidente da Chrysler disse: Há duas coisas inevitáveis na vida: Pagar impostos e a morte. 
 
 Às vezes pequenas escolhas implicam em sérias consequências. 
 Nem sempre fazemos escolhas acertadas. Toda escolha traz consequências. 

 
 Alguém disse: “Durante metade da vida, gastamos a saúde para adquirir dinheiro, e a outra metade 

gastamos dinheiro para readquirir a saúde. Isto é escolha”. 
 

 Nem toda calamidade que nos afeta é fruto das nossas escolhas, mas boa parte delas é resultado de 
escolhas que fazemos. Toda escolha tem consequências. 

 
 Todos nós somos, irremediavelmente, levados a tomar uma decisão em relação a Cristo: 

 
1. Judas escolheu traí-lo. Mateus 27:4 
 
2. Herodes escolheu despreza-lo e escarnecer dele.  Lucas 22:11. 

 
3.  Pilatos escolheu nada fazer. Mateus 27:24. 

 Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas menosprezou sai própria consciência, e decidiu nada 
fazer. 

4. O povo escolheu Barrabás. Mateus 27:20-23 
 

5. Um salteador escolheu não crer. Lucas 23:39. 
 

6. Outro escolheu crer. Lucas 23:42. 
 

7. No areópago alguns escolheram adiar. Atos 17:32 
 

8. Muitas autoridades religiosas escolheram crer, mas não assumir. João 12:42. 
 

 
 

Conclusão: 

1. Você considera que a vida é feita de escolhas? 

2. Você já fez alguma escolha que não trouxe benefício algum? 

3. Com que grupo você se identifica: Pilatos, a multidão ou os líderes religiosos? 

4. Você já fez a sua escolha de seguir a Jesus 

 

 

                  DISCIPULAR E  CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 

 

 

 


